
Додаток 2
до Порядку відбору громадських 
організацій для надання 
фінансової підтримки з бюджету 
міста Києва

Заявка на участь у конкурсному відборі

Назва громадської організації, що 
подає конкурсну пропозицію

Київське відділення Української 
спілки в’язнів-жертв нацизму

Назва пріоритетного напрямку Соціальна реабібілітація та 
залучення людей похилого віку до 
активної участі в суспільному 
житті міста

Назва проекту „ Активізація життєдіяльності 
колишніх в’язнів-жертв нацизму”

Відповідність проекту оперативним 
цілям, завданням та заходам Стратегії 
розвитку міста Києва до 2025 року

Забезпечення партнерської 
взаємодії державного та 
громадського секторів у розвитку 
соціальної сфери

Загальна сума витрат для виконання 
(реалізації) проекту, тис.грн.

204.406 грн.

Очікуване фінансування з бюджету 
міста Києва, тис.грн.

204.406 грн.

Мінімально необхідний обсяг витрат 
для виконання (реалізації) проекту, 
тис.грн.

204.406 грн.

Терміни реалізації проекту 2021 рік (12 місяців)
Адреса громадської організації 
Телефон, факс, e-mail

з»-

04053, м. Київ, вул. Січових
Стрільців, 21, кім.308, 
0503832107, sylumih@ukr.net

Прізвище, ім'я, по батькові голови 
громадської організації Суняєва Любов Михайлівна

mailto:sylumih@ukr.net


Додаток З
до Порядку відбору громадських 
організацій для надання 
фінансової підтримки з бюджету 
міста Києва

Опис проекту 
для реалізації у 2021 році

„ Активізація життєдіяльності колишніх 
в’язнів-жертв нацизму”

Назва громадської організації, яка подає проект :

Київське відділення Української спілки в’язнів-жертв -нацизму

1. Загальна інформація про громадську організацію:

- дата створення - 15. 02.1994 року
- предмет діяльності - привернення уваги громадськості до проблем людей, 
життя яких було понівечене війною. Надання їм моральної та гуманітарної 
допомоги, активізація їх життєдіяльності.

- структура та чисельність - Київське відділення Української спілки в’язнів 
жертв нацизму складається з 10 районних осередків та налічує 2279 членів.

- джерела фінансування - використання бюджетних коштів за рахунок проекту 
Київського відділення на конкурсній основі.

- наявність ресурсів для виконання проекту - людські, фінансові

- досвід реалізації заходів із залученням бюджетних коштів - організація має 
досвід щодо залучення бюджетних коштів, а саме, з 2014 року за рахунок 
міської цільової програми „Соціальне партнерство”.

2. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту

1.1.Мета проекту : Київське відділення УСВЖН налічує 2279 осіб, 
включаючи десять районних осередків. Київське відділення створене для того, 
щоб стимулювати життєдіяльність та захищати інтереси, колишніх в’язнів, 
надавати їм соціальну, моральну та гуманітарну підтримку. Активізація 



колишніх в’язнів-жертв нацизму, особливо одиноких, мало забезпечених, 
немобільних, робота з молоддю по патріотичному вихованню. Розробка та 
здійснення заходів по наданню медико-соціальної допомоги, організація 
дозвілля (відвідування театрів, виставок, організація конкурсів літературно- 
музичних, виставок гуртків „Умілі руки”, де колишні в’язні демонструють свої 
творчі таланти. Систематично проводимо відвідування немобільних на дому, 
проводимо організацію реабілітаційної, консультативної, психологічної, 
юридичної, гуманітарної та волонтерської допомоги. Ці всі заходи стимулюють 
та активізують життєдіяльність колишніх в’язнів-жертв нацизму, надихають їх 
відчути себе повноцінними членами суспільства. Даним проектом привертаємо 
увагу громадськості та соціальних служб до проблем колишніх в’язнів-жертв 
нацизму на створення для них належних умов для повноцінного життя.

2.1. Цільова група, на яку спрямовано проект (з розподілом за статтю): 
Київське відділення Української спілки в’язнів-жертв нацизму налічує 2279 
осіб. Ці люди зазнали неймовірних страждань, каторжної праці, голод і холод, 
приниження, позбавлення батьківського піклування. Перенесені фізичні 
страждання, нервові потрясіння призвели до того, що більшість із них вже 
відійшла у вічність, а решта колишніх в’язнів-жертв нацизму стали хворими, 
інвалідами. На жаль, після повернення на Батьківщину, відносно них були 
створені несприятливі соціально-психологічні умови. Багато з них потерпіло 
від репресій, що привело до непоправимих фізичних та психічних травм. На 
жаль, і тепер вони мають проблеми соціальної ізоляції, низького матеріального 
рівня життя.

2.2. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект:

Даним проектом маємо намір привернути увагу громадськості та соціальних 
служб до проблем колишніх в’язнів-жертв нацизму. Особливої уваги 
потребують одинокі, які мають незадовільний стан здоров’я. Стимул та 
активізація життєдіяльності літніх знедолених людей, надання медико- 
соціальної допомоги, тісна співпраця з районними соціальними службами, 
депутатами різних рівнів, дадуть можливість вирішити проблему низького 
рівня життя та побуту колишніх в’язнів. Будемо залучати громадські інституції, 
ставити перед ними питання турботи про колишніх в’язнів-жертв нацизму, про 
створення для них належних умов життя та активізація їх життєдіяльності. 
Привернення уваги соціальних служб, громадян до проблем людей понівеченої 
долі дадуть можливість впроваджувати нові методи надання соціальної 
допомоги колишнім в’язням-жертвам нацизму.

2.3. План заходів з реалізації проекту.

Етапи реалізації Опис заходів для Термін Результати
здійснення етапу реалізації здійснення

етапу етапу
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Січень 1 .Різдвяні колядки. 1 0*7 Г’. ' 0 /.01.

2.Відвідування 
немобільних та
мало мобільних

2 рази на
місяць

членів спілки.
3.Обстеження та 1 раз
лікування в
Міжнародному 
реабілітаційному 
центрі для жертв 
воєн і тоталітарних 
режимів(МРЦ).

щотижня

4.Відвідування 4 рази на
вистав Київських місяць
театрів.
5.Захід
присвячений Дню

27.01

визволення
концтабору 
Аушвіц-Біркенау.
6.Зустрічі 3 28.01., ЗЕ01
молоддю в
навчальних
закладах по
тематиці
патріотичного
виховання.
7. Робота гуртків 2 рази на
„Умілі руки’'’. тиждень
8.Засідання Ради 30.01
відділення.

Лютий 1 .Екскурсія до
музею Великої
Світової війни.

05.02

2.Засідання Ради 11.02
спілки.
3. Лекція на тему: 14.02
„Догляд за
немобільними”
4. Веслування 19.02
ювілярів.
5.Екскурсія до
Верховної Ради.

26.#2



Березень

Квітень

6. Лекція 3 25.02
юридично-правових
питань.
7. Відвідування Протягом
мало мобільних та місяця
немобільних членів
спілки.
8.Відвідування 4 рази на
вистав Київських місяць
театрів.
9.Робота гуртків 2 рази на
„Умілі руки”. тиждень

1.Виставка „Умілі 05.03
руки”. В Палаці
ветеранів ВВВ.
2.Захід 07.03
присвячений до
Міжнародного
жіночого Дня.
3.Обстеження та Протягом
лікування в МРЦ. місяця
4.Екскурсія по 12.03
історичним місцям
Києва
5.Відвідування Протягом
мало мобільних та місяця
немобільних.
6.Літературно- 28. 03
музичний конкурс.

1 .Лекція 3 07.04
юридично-правових
питань на тему
„Квартирні злодії”.
2.Лекція 09.04
„Реабілітаційні
заходи за
немобільними після
перенесеного
інсуль'іу .
3.Заходи до Дня 11.04
визволення 1
нацистських 4
концтаборів.
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Травень

: ,-----
4. Екскурсійна
поїздка до
історичного міста 
Переяслава.

і 3.04

5.Відвідування протягом
немобільних членів місяця
спілки.
5.Відвідування 4 рази
вистав театрів місяць
міста.
6.Обстеження та протягом
лікування в МРЦ. місяця
7.Засідання Ради 19.04
відділення.
8.Семінар з 26.04
волонтерами на
тему: ,,Стимул
життєдіяльності
людей похилого
віку ”
9.Захід на тему: 30.04
„Пройдений
життєвий шлях”,
спогади колишніх
жертв нацизму.

І .Заходи по 04.05, 0
патріотичному 06
вихованню. Зустріч
колишніх в’язнів 3
молоддю
навчальних
закладів.
2.Заходи до Дня 09.05
Перемоги.
3.Екскурсія до 12.05
історичного міста
Корсунь-
Шевченківського.
4.Обстеження та Протягом
лікування в МРЦ. МІСЯЦЯ

5.Екскурсія до 16.05
Ботанічного саду на
цвітіння бузку.
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6.Лекція на
гему-.„Банківські 
аферисти”.

27.05

Червень 1 .Виставка 
гуртків,,Умілі 
руки’". Палац
ветеранів.

11.06

3.Обстеження та 1 Іротягом
лікування в МРЦ. місяця
4.Лекція лікаря-
психоневролога 
для волонтерів та 
родичів 
немобільних членів 
спілки.

12.06

з .Семінар для
волонтерів та
родичів 
немобільних членів 
спілки.

18.06

6. Зви ревізійної
комісії.

20.06

7. Заходи до Дня 
скорботи 22 червня.

22.06

8.Відвідування Протягом
немобільних. місяць

Липень 1 .Кулінарний 02.07
виставка-конкурс.
2.Екскурсія до
етнокомплексу 
“Українське село”.

06.07

3.Обстеження та Протягом
лікування в МРЦ. місяця
4.Екскурсія до
музею
і .і .Шевченка.

19.07

5. Літературно- 
музичний конкурс в 
Палаці ветеранів
ввв

24.07

6.Відвідування Протягом
немобільних членів 
спілки.

місяця
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7.Засідання Ради
відділення.

29.07

Серпень 1 .Екскурсія до
етнокомплексу 
„Пирогово”.

06.08

2.Відвідування Протягом
немобільних членів 
спілки.

місяця

3.Засідання Ради
спілки.

14.08

4. Обстеження та Протягом
лікування в МРЦ. місяця
5. Заходи до
святкування Дня
Незалежності 
України.

24.08

б.Виставка-конкурс 
флористики в
Палаці ветеранів
ВВВ (гурток „Умілі 
руки”).

28.08

Вересень 1.Семінар для
волонтерів.

03.09

2.Екскурсія до
Національного 
музею.

10.09

3. Лекція з 17.09
юридично-правових
питань.
4.Зустріч лікаря-
реабілі толога з
родичами 
немобільних членів 
спілки з питань 
реабілітаційних 
заходів.

20.09

5.Обстеження та Протягом
лікування в МРЦ. місяця
6.Відвідування Протягом
немобільних. місяця
7.Заходи в 21.09., 22.09,
навчальних
закладах по

27.QP
—
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патріотичному 
вихованню.

Жовтень 1. Заходи до
Міжнародного Дня 
людей похилого
віку.

03.10

2.4 готування 06.10
ювілярів.
3.Відвідування 4 рази на
вистав Київських місяць
театрів.
4.Прогулянка до 07.10
осіннього лісу.
5.Робота гуртків 2 рази на
„Умілі руки”. тиждень
6.Екскурсія в Ново- 
Петрівці.

13.10

7. Літературно- 20.10
музичний конкурс 
„Золота осінь”.
8.Обстеження та Протягом
лікування в МРЦ. місяця
9.Відвідування Протягом
немобільних. місяця

Листопад 1.Заходи по
святкуванню до

07.11

Дня звільнення
X

Києва від
фашистських 
загарбників.
2.Зустріч з 06.11., 10.11,
молоддю 13.11
навчальних
закладів по
патріотичному
вихованню.
3.Екскурсія до
музею історії
Києва.

15.11

4.Обстеження та Протягом
лікування в МРЦ. місяця
5.Відвідування 4 < рази на
вистав театрів тиждень
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міста.
6. Відвідування 
немобільних.
7. Семінар 
волонтерів.

На протязі
місяця 
21.11

Грудень 1. Заходи по
відзначенню Дня

03.12

інвалідів.
2.Обстеження та На протязі
лікування в МРЦ. місяця
3.Відвідування 4 рази на
вистав Київських місяць
театрів.
4. Пестування 
ювілярів.(Палац

11.12

ветеранів ВВВ).
5.Зустріч родичів 
немобільних членів

17.12

спілки та
волонтерів 3
лікарем 
психоневрологом.
6.Літературно- 
музичний конкурс. 
(Палац ветеранів

18.12

ВВВ).
7.Засідання Ради 25.12
спілки.

X
8.Новорічні заходи 
в Палаці ветеранів 
ВВВ.

29.12

2.4. Участь громадської організації в реалізації проекту (людські, фінансові 
ресурси тощо)

Під час реалізації проекту будуть задіяні людські, фінансові ресурси ( за 
рахунок бюджетних коштів проекту на конкурсній основі, в наявності є 
приміщення для організації заходів.
2.5. Очікувані результати реалізації проекту (вкажіть конкретні кількісні та 

якісні результативні показники)
Очікуються позитивні результати внаслідок реалізації проекту. Колишні в’язні- 
жертви нацизму отримають належну увагу суспільства . Проведення заходів 
буде стимулювати та активізувати їх життя, надасте можливість спілкуватись, 
відчути себе повноцінними членами суспільства. Завдяки співпраці з
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„Міжнародним реабілітаційним центром для жертв воєн і тоталітарних 
режимів” колишні в’язні отримають медичне обстеження та лікування. В 
навчальних закладах пройдуть зустрічі з молоддю, де вони від безпосередніх 
учасників жахливих подій війни дізнаються правду історії, що буде спонукати 
патріотичному вихованню молодого покоління. Колишні в’язні-жертви 
нацизму отримають належну увагу суспільства, матеріальну та медичну 
допомогу. Проектом буде охоплено понад 1600 членів спілки.
2.6. Можливість поширення досвіду реалізації проекту.
Активізація співпраці з соціальними службами, громадськими інституціями та 

засобами масової інформації дасть можливість привернути увагу громадськості 
до проблем людей понівеченої долі.

Залучення літніх людей до різноманітних заходів проекту, активізація життя 
в соціумі, дадуть змогу відчути їм потрібними собі та суспільству. Участь у 

різноманітних заходах дадуть впевненість колишнім в’язням відчути свою 
індивідуальність в житті. Київське відділення Української спілки в’язнів-жертв 
нацизму забезпечить немобільних та мало мобільних одиноких колишніх 
в’язнів увагою та турботою, медичним обстеженням та лікуванням, буде 
активізувати та стимулювати їх життєдіяльність. Привернення уваги ЗМІ, 
соціальних служб та громадськості, дадуть позитивні результати в вирішенні 
соціальних проблем людей тяжкої долі.

3. Кошторис проекту

№ 
п/п

Назва статті витрат на 
реалізацію проекту

Кількість,
од.

Ціна за
одиницю, грн..

Вартість, грн.

1. Фінансова підтримка 2 особи 12 міс. 5000,00 120000,00
2. Нарахування на фін. підтримку з 

120000,00 на 22%
12 міс. 1100,00 26400,00

3. Касове обслуговування 96000,00 на
0,25%

240.00

4. Канцтовари:
Ручки кулькові 10 шт. по 
12.00=120,00 грн.
Файли 100шт. по 1.00 =100.00 грн. 
Коректор 1 шт. по 20=20,00грн.
Флеш, пам’ять 2 по 300,00= 
600,00грн.
Олівець з ласти. 20 по2,50 =50,00 
грн.
Стиплер 1 шт. по 50,00= 50,00 грн. 
Папір 5 пачок по 120 =600.00 грн.
Картридж 1 по 1060.00= 1060.00 
грн.

4

2600,00

..
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* До кошторису не можуть бути включені такі види діяльності:
надання фінансової підтримки для участі в довгострокових навчаннях і тренінгах; 
закупівля товарів будь-якого виду, що становить більше 60% бюджету; 
будівництво та капітальний ремонт. ,б:шня нерухомості;
створення фінансових фондів;
організація і проведення розважальних заходів:

5. Плата за оренду приміщення 12 міс. 1026,00 12312,00
6. Плата за користування земельною 

ділянкою(на якій стоїть 
приміщення).

12 міс 342,00 4104,00

7. До Дня пам’яті жертв нацизму 
екскурсія в музей м. Переяслава 
220 км по 20,00 грн. = 4400 
грн.,стоянка 5 год. по 400,00 грн. = 
2000,00грн.

6400,00

8. До Дня Перемоги над фашизмом 
поїздка в музей м. Корсунь - 
Шевченків.320 км по20.00грн--6400 
грн., стоянка 4 год. по 400,00 
грн.=1600.00 грн.

7000,00

9. До дня визволення Києва поїздка в 
музей с. Ново Петрівці.

8 годин 700,00 5600,00

10. Договір добровільного страхування 
майна 621,00

11. У зв’язку з використанням 
програми «Є звітність» та 
«казначейство клієнт казначейство» 
дуже потрібно Процессор INTEL 
Core 3562.00грн.. Модуль памяті 
DDR4 8GB 997,50грн., Материнська 
плата ASRok 1567.50грн.. 
Накопитель SSD2/5 480GB 1567.50 
грн., Блок літанія CHIEFTEC 500W 
1282.50грн., Жорсткий диск 3.5 1 
ТВ 1624.50грн., Монітор I G 24 
МК430Н-В 3277.50 грн. 13879,00
Для покладання квітів до 
пам’ятників - 3корзини з квігами по 
250,00 грн=750 грн. квіти 300 шт. 
по 15,00 = 4500,00 5250,00

204406

організація та проведення фуршетів, банкетів, обідів тощо; 
здійснення діяльності релігійного або політичного характеру.

проведення довгострокових наукових або технічних досліджень;
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Київське відділення Української спілки в’язнів-жертв нацизму є 
правонаступником прав та обов’язків Київського відділення Української 
спілки колишніх малолітніх в’язнів фашизму. Скорочена назва КВ УСВЖН.

1.2. Київське відділення УСВЖН є добровільним, неприбутковим, заснованим 
на принципах самоврядування, добровільності, рівноправності її членів.відкритості, 
демократичності, гласності та законності.

1.3. Київське відділення УСВЖН входить до складу Української спілки в’язнів- 
жертв нацизму та активно співпрацює з громадськими об'єднаннями жертв 
нацистських переслідувань, іншими державними та неурядовими установами і 
організаціями, благодійними та громадськими об’єднаннями, що відстоюють 
принципи миру, гуманізму та загальнолюдських цінностей.

1.4. Київське відділення УСВЖН створене та зареєстроване в порядку, 
визначеному Законом України „Про громадські об’єднання”.

1.5. Київське відділення УСВЖН у своїй діяльності керується Конституцією, 
чинним законодавством України, та цим Положенням.

1.6. Київське відділення УСВЖН є юридичною особою з моменту його 
реєстрації у Міністерстві юстиції України, має свої рахунки в установах банку, 
печатку з власним найменуванням.

1.7. Київське відділення УСВЖН внесено контролюючим органом до Реєстру 
неприбуткових установ та організацій.

1.8-Київське відділення УСВЖН є громадським об’єднанням в’язнів-жертв 
нацизму, які мешкають в регіоні міста Києва.

11.МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1.Основною метою діяльності Київського відділення УСВЖН є захист 
законних соціальних, економічних, вікових та інших спільних інтересів 
членів відділення.

2.2.Найважливішим завданням Київського відділення УСВЖН є надання 
посильної конкретної допомоги жертвам нацизму, сприяння їх історичній 
соціальній та моральній реабілітації шляхом:

-привертання уваги громадськості та органів законодавчої, виконавчої та
- судової влади до тяжкого становища членів відділення, як особливої
- категорії громадян, постраждалих фізично і морально від націонал-
- соціалістських переслідувань і тому потребуючих спів^^І^^^у
- всебічної підтримки і допомоги від суспільства.

2.3.Для виконання основних завдань Київське відділ
порядку:



-піклується про створення членам відділення відповідно до чинного 
законодавства та моральних норм сприятливих умов для плідної роботи, 
активної громадської діяльності, оздоровлення та відпочинку;
-аналізує відповідність даних членам відділення пільг та привілеїв передбаченим 
чинним законодавством чи започаткованим соціальними програмами місцевої 
влади, домагається їх дотримання та надання у разі невідповідності очікуваним; 

-домагається отримання від юридичних та фізичних осіб добровільних благодійних 
пожертвувань для надання допомоги членам відділення та безповоротної 
матеріальної допомоги для виконання статутних завдань;

-веде роз'яснювальну та організаційну роботу по виконанню та взяттю на облік 
усіх жертв нацизму, які мешкають в регіоні міста Києва;

-допомагає членам відділення в підготовці та оформленні запитів на пошук 
архівних та інших підтверджуючих документів про факт націонал-соціалістських 
переслідувань:

-збирає, систематизує та узагальнює матеріали про долі живих, загиблих та 
зниклих безвісті жертв нацизму шляхом співпраці з українськими та зарубіжними 
державними, науковими, архівними, громадськими та іншими організаціями та 
установами;
-використовуючи трагічний життєвий досвід членів відділення, залучає їх до участі 
в патріотичному, антифашистському, гуманістичному вихованні підростаючого 
покоління шляхом зустрічей та виступів в пресі, по радіо по телебаченню;

-бере участь у масових заходах по вшануванню пам'яті жертв нацизму, 
зміцненню миру на землі, проти різних форм насильства над людьми, 
розпалювання расової та національної ворожнечі;

-бере участь в національних та міжнародних зустрічах, конференціях та інших 
заходах жертв нацизму щодо питань статутної діяльності;

-підтримує прямі міжнародні зв’язки шляхом обміну делегаціями, 
документальними, науковими, літературними і художніми матеріалами.

Ш. ЧЛЕНСТВО В КВ УСВЖН
3.1.Членом КВ УСВЖН може бути будь-який громадянин України, який мешкає в 

регіоні міста Києва та відноситься до будь-якої з категорій, передбачених 
Законом України „Про жертви нацистських переслідувань”, чи особа 
(незалежно від громадянства та причетності до вказаних категорій), яка 
підтримує гуманні цілі УСВЖН та надає вагому допомогу членам УСВЖН.

3.2.Членство в КВ УСВЖН є індивідуальним. Вступаючий за місцем його проживання 
подає відповідну заяву та підтверджуючі документи про факт націонал- 
соціалістських переслідувань до ради районного осередку, за клопотанням 
якої рада КВ УСВЖН приймає його у члени УСВЖН чи повертає заяву для
повторного розгляду у раді районного осередку.

3.3.Члени КВ УСВЖН не мають права перебувати ще в одній або
аналогічних громадських організаціях і користуватись пільга 
допомогою, тощо, які надаються ними. Рішення про аналоги/ 
організацій Київському відділенню УСВЖН приймаємся ке^і.^иц?|д^з¥С\В?^Я ;

3.4.Членство в КВ УСВЖН є фіксованим, Кожен член КВ УСВЖ”
посвідчення встановленого зразка, яке видається радою відділен^£е7цо^



3.5.Член KB УСВЖН має право:
-обирати та бути обраним до керівних органів КВ УСВЖН та отримувати 
інформацію про їх рішення:

-брати участь в заходах КВ УСВЖН згідно прийнятого радою віддїлєии 
порядку їх проведення; >■

-обговорювати будь-які питання діяльності КВ УСВЖН та вносити пролом» 
щодо вдосконалення роботи відділення;

-користуватися моральною..правовою, матеріальною та іншими видами доозпввсжі 
підтримкою К В УСВЖН;

-одержувати методичну та організаційну допомогу в реалізації проектів, 
схвалених керівними органами КВ УСВЖН;
-вступати за дорученням КВ УСВЖН повноважним представником в 
міжнародних, державних, громадських, політичних та інших органах: 
-вийти з членів К В УСВЖН.

УбЧленство в КВ УСВЖН припиняється: ,
-за власним бажанням;
-за рішенням ради КВ УСВЖН при порушенні Статуту УВСЖН. Положешм 
КВ УСВЖН або діяльність, несумісну з перебуванням в КВ УСВЖН:
Рішення про виключення із членів КВ УСВЖН може бути оскаржене в repjaeeww 
УСВЖН.

3.7.Член КВ УСВЖН зобов’язаний:
- дотримуватись вимог Статуту УСВЖН та Положення КВ УСВЖН: 
-брати участь ) роботі КВ УСВЖН та сприяти виконанню завдань вик-WKssax

у Статуті УСВЖН та Положенні КВ УСВЖН;
-зміцнювати єдність рядів КВ УСВЖН, активно протистояти спробам сшиї рвжфая 
серед членів КВ УСВЖН;

-утверджувати дух моральної чистоти, гуманності, непримиримого стшаи д» 
проявів користолюбства та обману;

1\ .ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА, КЕРІВНІ ОРГАНИ КВ УКСВЖН.

4.1.Вищим керівним органом КВ УСВЖН є Конференція представників ражжява 
осередків КВ УСВЖН. Конференція скликається один раз на п’ять рокіа За 
рішенням більшості членів ради КВ УСВЖН може бути скликана позачергова 
Конференція, на якій можуть бути переобрані Голова КВ УСВЖН. його зжтузаик. 
відповідальний секретар, члени ради та ревізійної комісії. Норму предетавшкиш
на Конференцію визначає рада КВ УСВЖН. Делегати на Конференцію сбяржядся
на зборах районних осередків. Члени ради та члени ревізійної комісії УСВЖН 
за своїм статусом є делегатами Конференції;
Про скликання, порядок денний, норму представництва делегатів на
рада КВ УСВЖН оголошує не пізніше, як за місяць до дати прове^йі^Йс 

4.2.Конференція КВ УСВЖН: /у
-приймає Положення КВ УСВЖН чи вносить пропозиції шодо/вмДі 
діючого Положення, які після узгодження з керівництвом,УСВЖН Й^^В6»ЇЬВ /Si 

снлу-
-приймає рішення про'реорганізацію чи ліквідацію відділення:



-визначає основні напрямки діяльності КВ УСВЖН;
-розглядає та затверджує звіт ради та ревізійної комісії КВ УСВЖН. дає оцінку їх 

і джльноєті;
■обирає Голову КВ УСВЖН, його заступника, відповідального секретаря, членів 
ради згідно визначеної Конференцією кількості, ревізійну комісію терміном на 
в'ять років та делегатів на Конференцію УСВЖН;

-приймає інші рішення з різних питань діяльності КВ УСВЖН.
< 43Жонференція простою більшістю голосів присутніх делегатів схвалює рішення.які

1

аражшочні. якщо в її роботі бере участь не менше половини делегованих 
©середками представників.

4.4..В»б<ор»» до керівних та контролюючих органів КВ УСВЖН проводяться таємним 
ааю відкритим голосуванням за ухвалою Конференції.

■4.5..Кергв®км органом КВ УСВЖН між Конференціями є рада КВ УСВЖН. до складу 
дамвходять Голова, заступник, відповідальний секретар відділення, голови 
рая«ж« осередків інші члени ради, обрані на Конференції.

j 4 t Засідання ради скликається Головою відділення по мірі необхідності але не гм-моє 
aawro разу на місяць. Дата проведення та порядок денний засідання рад® 
оиааввуєтьс'Я не пізніше, як за тиждень до засідання. Рішення ради вважається 
дршошрннм. якщо в його обговоренні та прийнятті брали участь не чечіше 
яшювнда членів ради. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього 
прсчо.кхгувади більшість присутніх членів ради. І Іри рівності голосі® тзес Г ииа® 
йздиеаня < при його відсутності - заступника) є вирішальним.

" РзддКВ УСВЖН:
-оргашує практичне виконання рішень Конференції КВ УСВЖН та 
органів УСВЖН;
-лосфдзинує діяльніст ь районних осередків і надає їм практичну доедаигу 
у Зйкканаяні завдань, інформує їх про свою діяльність;
-утворює комісії та інші робочі органи ради відділення для розробки а 
«фактичного виконання програм, визначених основними напрямкам?» 
дальності К В УСВЖН.;
-приймає рішення про створення районних осередків.затверджу* Пожию 
яро районні осередки, визначає можливість та готовність районного«й$ 
хтя набуття статусу юридичної особи;
-дає доручення окремим членам КВ УСВЖН виступати повноважним® 
представниками у міжнародних, державних, громадських, політичнаяШ 
ішйих органах.;

-ризрйляє і направляє звернення, листи до установ, організацій, 'жчгівд 
макхиюї інформації в Україні і за кордоном.

JTeaoea КВ УСВЖН:
-ставить відділення на облік в УСВЖН; Я|
-арежтавляє інтереси відділення в місцевих, державних, громадсьаіі--даИ| 

господарських та інших органах і організаціях.; ......г—
-організує роз'яснювальну, масову, правову.виховну.' '-'Йі 

діяльність відділення; /^і/Кигєське ~ \
;/ / еідд'лення \ * A-.««Mi -очолює раду відділення та головує на п засіданні^;* гіраінСЬКОї спілки\ їд «МП 

-затверджує (за погодженням з радою)розділ н а 11 їїя м к і в ріяїїі'йбУпV а нацизму /С)/. диИИЕг ради, коштів на господарські витрати. матеТ*альн(&Ххм^



вид» допомоги. підписує фінансові та звітні документи.
-июсять пропозиції щодо кандидатур заступника, відповідального секретаря, 
-чжзпв ради та ревізійної комісії.

Заступник Голови КВ УСВЖН веде організаційну роботу, координує діяльність 
районних осередків та інших членів ради, виконує окремі доручення Голови, а 

J ари відсутності останнього - його обов’язки.
ВЛО-Відповідальний секретар працює під керівництвом Голови та його заступника, веде 

поточну роботу, бухгалтерський облік та звітність.
|і і 1 .Ревізійна комісія у складі голови і двох членів щорічно та при надходженні скарг 

перевіряє стан бухгалтерського обліку в відділенні та районних осередках, 
ммжання рішень конференції та засідань ради. Членами комісії не можуть бути

І «жни ради чи штатні працівники.
1І1КВУСВЖН будується за територіальним принципом. У місцях найбільш 

юомжнтрованого проживання жертв нацизму воно може створювати 
иаяонві осередки, зареєстровані в установленому законом порядку на правах 
іарии'чної особи чи легалізовані шляхом повідомлення від набуття прав юрндмшкй 
©соб».

L і З.Ржжвжй осередок К В У С ВЖН:
І -у своїй діяльності керується Статутом УСВЖН. Положенням КВ УСВЖН та 

Положеннями про районний осередок КВ УСВЖН, яке затверджується радою 
КВ УСВЖН.

-веде облік членів УСВЖН, які мешкають на території свого району, та веде 
вшшовідальну доку ментаці ю.

-веде організаційну. роз'яснювальну, правову та іншу роботу відповідно до вждаг 
Стаптх УСВЖН.• *
-аеде прийом громадян, розглядає їх звернення га відповідає на них.

ЖН.Вишим керівним органом районного осередку є збори представників жертв 
нацизму, які мешкають на території адміністративно-тери торіальних одиниць 
місцевого самоврядування району, що скликається один раз на п'ять років. На 
зборах терміном на п'ять років обирається рада на чолі з головою, заступникам 
голови ради та відповідальним секретарем. Кількісний та особовий склад рсдз: 
визначається делегатами зборів. За вимогою більшості членів ради осередку 
можуть бути скликані позачергові збори.

Y. КОШТИ ТА МАЙНО КВ УСВЖН.

5.1-Кошти КВ УСВЖН складаються з
; -добровільних пожертвувань приватних осіб, установ, організацій,
І підприємств в Україні та за кордоном, заповітів.
' -оезпосередньої матеріальної допомоги на виконання статутних завдань. 
рЖошта КВ УСВЖН є його власністю і витрачаються на виконання^статутних 
і завдань, а саме:
І -надання матеріальної допомоги членам відділення у лікйї 

придбанні ліків, поліпшенні побутових умов, тощо; //* VUI/ІКИ І Н
-допомогу дітя.м-сиротам, дітям-інвалідам, багатодітним йЦм‘Яі№$р^«ріл)цута 
одиноким: Voy
-організацію та проведення зустрічей, конференцій, зборі^йбт^дЬ^^ІІггоХтх числі

8|ДДІлення
Української спілки] *

нацизму ’ /рV сб \
t



Зфутокних.
33 Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед 

жжжників (учасників), членів відділення, осередків відділення, працівників (крім 
«мазати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів

і . .І управління та інших пов язаних з ним осіб;
В..4 Ввіфйстання доходів (прибутків) КВ УСВЖН повинно бути виключно для

• ' ва тя видатків на утримання відділення, реалізації мети (цілей, завдань)
’млвпїжмків діяльності, зазначених установчими документами;

ЙІІКВ УСВЖН .має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових та 
і шісйшявкх прав і нести обов'язки, бути позивачем в суді. Воно не несе 

жяіамзальності за зобов’язаннями держави. її організацій та органів, а також 
«дазкв-виділення. Держава, її органи та організації, а також члени відділення не

і ахуа. відповідальності за зобов'язаннями КВ УСВЖН.
BSJKB УСВЖН та його районні осередки, які набули права юридичної особи, ведуть 
І та бухгалтерський облік і статистичну звітність,сплачують податки
І •їхдазілно до чинного законодавства.
K7J|p> жрсеедення поточної роботи та загальних заходів від районних осередків на 
І рвжужж КВ КСВЖН перераховуються суми, погоджені з керівництвом районних





ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
<9

КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ 
В’ЯЗНІВ-ЖЕРТВ НАЦИЗМУ

Ідентифікаційний код юридичної особи:
22870144

Місцезнаходження юридичної особи:
04053, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, БУДИНОК 21, КІМНАТА 
308

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
15.02.1994, 19.05.2010, 1 074 120 0000 036648

Прізвище, ім 'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені 
юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність 
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної 
особи-підприємця:
СУНЯЄВА ЛЮБОВ МИХАЙЛІВНВА - керівник



Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені 
юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність 
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної 
особи-підприємця: 
відомості відсутні

Дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційні коди органів 
статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа 
перебуває на обліку:
22.04.1999, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 
21680000
16.06.1994, 18289/3796, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У 
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, 
39561761 (дані про взяття на облік як платника податків) 
17.06.2010, 03-55711*, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У 
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, 
39561761 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ .у 
зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-VII 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 
зв'язку з проведенням адміністративної реформи"

Дані про основний вид економічної діяльності:
94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:
03-55711*

Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом 
його економічної діяльності:
1

Дата та час видачі виписки:
16.11.2018 14:15:20

ОЛЕСНІК О.Г.

КОЛЕСНІК О.Г.

Внесено до реєстру:

Сформовано документ:
(підпункт 4 пункту 1 Наказу 

Міністерства юстиції України 
від 25 листопада 2016 року № 
3359/5)

г-
'2-Х //



2659 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У 
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ДФС У М,КИЄВІ

РІШЕННЯ №1726594600161_______________
відІЗ.01.2017______________________________________ року

про включення про виключення
про повторне включення про відмову у включенні

підприємства, установи, організації до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій або
про зміну ознаки неприбутковості

X про присвоєння підприємству, установі, організації ознаки неприбутковості (за результатами 
підтвердження відповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим пунктом 133.4 
статті 133 Податкового кодексу України)

Рішення прийняте на підставі підпункту 133.4.5 пункту 133.4 статті 133 22870144
Податкового кодексу України та реєстраційної заяви (за формою № 1-РН)_____________________________

КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ В'ЯЗНІВ-ЖЙРТВ НАЦИЗМУ

Попереднє рішення про включення до Реєстру неприбуткових установ та організації
від 15.03.2004______________ _р. № ________________________ , ознака неприбутковості

0006 - Громадські організації

Підстава*

Ознака неприбутковості 0032 - громадські об'єднання;
Дата присвоєння ознаки неприбутковості 13.01.2017
Дата скасування ознаки неприбутковості
Дата включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових 
установ та організацій, починаючи з якої визначається строк 
безперервної реєстрації неприбуткової організації

15.03.2004

В.о.начальника ДПІ у 
Шевченківському районі ГУ ДФС 

у м.Києві

КРИЖАНОВСЬКИЙ ВІКТОР
ІВАНОВИЧ

/7"
Примірник рішення отримано:

'Є А 15 А
Ш ..>\ х\ • / \ -

■ ■ МП

• / /
. А /

—____ _ ___ і--------------------
МП (за наявності) 

_року \

*3аповнюється у разі відмойй у.включенні підприємства, установи, організації до Реєстру 
неприбуткових установ та організацій або виключення з Реєстру.



Інформація про діяльність та досвід роботи громадської 
організації Київського відділення Української спілки в’язнів- 

жертв нацизму.
Київське відділення Української спілки в’язів-жертв нацизму 

створене 15.02.1994 року. Предмет діяльності - привернення уваги 
громадськості до проблем літніх людей, життя яких було понівечене 
війною, усунення соціальної ізоляції, активізація, підтримка та стимул 
життєдіяльності колишніх в’язнів-жертв нацизму.

Київське відділення Української спілки в’язнів-жертв нацизму 
складається з 10 районних осередків та налічує 3150 осіб. Проблеми 
літніх людей - незадовільний стан здоров’я, самотність, соціальна 
ізоляція не дають можливості їм відчувати себе повноцінними членами 
суспільства. Київське відділення, завдяки контактній роботі з 
громадськістю, з соціальними службами, з районними депутатами дає 
можливість вирішувати проблеми людей літнього віку, які пройшли 
тернистий шлях життя. Співпраця з Міжнародним медичним 
реабілітаційним центром для жертв воєн і тоталітарних режимів дає 
можливість отримувати медичне обстеження та лікування. Співпраця з 
Фондом Німеччини „EVZ” ( Пам’ять, відповідальність і майбутнє”) 
дають можливість забезпечувати літніх людей засобами гігієнічного 
призначення, ліками, слуховими апаратами, оперуванням на хворих очах. 
Київське відділення для колишніх в’язнів проводить консультативну 
допомогу медичну, психологічну, юридично-правову допомогу, 
волонтерську. Систематично проводиться відвідування одиноких хворих 
на дому. Для членів відділення створені гуртки „Умілі руки”, де літні 
люди відтворюють свої творчі здібності, які демонструються на 
виставках в Палаці ветеранів ВВВ. Один раз на квартал проводяться 
літературно-музичні конкурси. Щонеділі колишні в’язні відвідують 
вистави Київських театрів, проводяться екскурсії по визначним 
історичним місцям Києва та України. На належному рівня робота по 
патріотичному вихованню молоді. До визначних дат проводяться заходи 
в навчальних закладах, де молодь від безпосередніх учасників жахливих 
подій дізнаються про правдиві сторінки історії.

Тісна співпраця з соціальними службами, активізація 
волонтерського руху, організація консультат^не^даїхологічної, 
медико-соціальної, юридично-правової доне’ 
життєдіяльності, організація дозвілля, стиш 
людей понівеченої ДОЛІ. І

Голова Київського відділення УСВЖН

в* •ГИгаГТйвізація 
HfecbKeXVy .Z Київське \%\\;люютьятаактивізують життя

WlHCbXoi' СПІДКИ 1 * Н
8 ЯЗНІв-жерт^

Любов Суняєва

*ц
М

Любов Суняєва



Пояснювальна записка 

про використання бюджетних коштів громадською організацією Київське 
відділення Української спілки в’язнів - жертв нацизму за 2019 рік.

У гривнях

№ 
п/п Статті витрат План Факт

1 Оплата праці 2 особи 22015 22015
2 Нарахування на оплату праці 3485 3485
3 Оренда приміщення 

«Київжитлоспецексплуатація»-3262. 
Страхування приміщення «Українська 
пожежно-страхова компанія»- 621 грн.

4000 3883

4 Всього за рік 29500 29383

Л.М. Суняєва



Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності 
розпорядниками та одержувачами бюджетних 
коштів, звітності фондами загальнообов’язкового 
державного соціального і пенсійного страхування 
(пункт 1 розділу II)

ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м)

За 2019 рік
Установа Київське відділенняУкраїнської спілки в’язнів-жертв нацизму заЄДРПОУ
Територія 04053 вул. Січових Стрільців , 21, літера А, к. 308_____________________________________________ ___________ за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Громадська організація _______________________________________ за КОПФГ
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету________________________________________ _____
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету___________________________________________
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 081 Департамент соціальної політики в.о. КМР(КМДА) 
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів 
місцевого)самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0813192 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і 

ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість.
Періодичність: квартальна, річна. ,
Одиниця виміру: грн, коп.

Коди
22870144
8039100000
815

* Ь і Показники' і
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КЕКВ 
та/або
ККК

Код 
рядка

Затверджено с 
на звітний и 

рік гі

Затверджено 
на звітний 

період (рік)1

Залишок на 
початок 
звітного 

року

Надійшло 
коштів за 
звітний 

період (рік)

> Касові 
за звітний період 

(рік)

Залишок 
на кінець 
звітного 

періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Видатки та надання кредитів - усього X 010 29500,00 S V 29383,26 29383,26
У тому числі:

Поточні видатки 2000 020 29500,00 ;< 29383,26 29383,26
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030

Оплата праці 2110 040

Заробітна плата 2111 050
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060

Нарахування на оплату праці 2120 070
Використання товарів і послуг 2200 080
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090
Медикаменти та перев ’язувальні матеріали 2220 100
Продукти харчування 2230 110
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120
Видатки на відрядження 2250 130
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150
Оплата теплопостачання 2271 160
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Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170
Оплата електроенергії 2273 180
Оплата природного газу 2274 190
Оплата інших енергоносіїв 2275 200
Оплата енергосервісу 2276 210

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм

2280 220

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 
державних
(регіональних) програм

2281 230

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 
віднесені
до заходів розвитку

2282 240

Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250
Обслуговування внутрішніх боргових зобов ’язань 2410 260
Обслуговування зовнішніх боргових зобов ’язань 2420 270
Поточні трансферти 295< 2600 280 : 29500,00 29383,26 29383,26
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям) 295 <

2610 290
29500,00 29383,26 29383,26

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям

2630 310

Соціальне забезпечення 2700 320
Виплата пенсій і допомоги 2710 330
Стипендії 2720 340
Інші виплати населенню 2730 350
Інші поточні видатки 2800 360

Капітальні видатки 3000 370
Придбання основного капіталу 3100 380
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420

Капітальний ремонт 3130 430
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450

Реконструкція та реставрація 3140 460
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 480
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490
Створення державних запасів і резервів 3150 500
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510
Капітальні трансферти 3200 520
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям

3230 550

Капітальні трансферти населенню 3240 560
Внутрішнє кредитування 4100 570
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’Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Надання внутрішніх кредитів 4110 5S0
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610

Зовнішнє кредитування 4200 620
Надання зовнішніх кредитів 4210 630
Інші видатки 5000 640 X X X X X
Нерозподілені видатки 9000 650

Керівник

Головний бухгалтер

" "___________ 2019 року

Л.М. Суняєва_______
(ініціали, прізвище)

Д& Коновал
(ініціали, прізвище)

:т {Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017, № 712 від 22.08.2017}


